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Szanowni Państwo, 

 

 

 

przekazujemy Państwu Raport o stanie miasta Łaskarzew opracowany na podstawie art. 

28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500). Raport jest formą wykonywania funkcji kontrolnej organu 

stanowiącego przewidzianą w ustawach ustrojowych oraz elementem systemu partycypacji 

społecznej. Dokument opracowany został po raz pierwszy i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2018 roku.  

W raporcie znajdziecie Państwo podstawowe informacje między innymi na temat budżetu 

miasta, inwestycji, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, pomocy społecznej, działalności 

placówek oświatowych i kultury oraz Rady Miasta. 

 

Mam nadzieję, że będzie to punkt wyjścia do szerokiej debaty na temat stanu naszego Miasta i 

kierunków jego rozwoju.  

 

 
 

Z poważaniem, 

  

Anna Laskowska 

Burmistrz Miasta Łaskarzew 
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I. Informacje  ogólne  

 

 

1.Położenie miasta 

Łaskarzew leży w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim, do 

1998 w siedleckim. Jest siedzibą dwóch gmin – miejskiej i wiejskiej. Miasto to leży we 

wschodniej Polsce, położone jest 15 km od Garwolina. Leży nad rzeką Promnik, prawym 

dopływem Wisły, w otoczeniu Lasów Garwolińskich. Łaskarzew założony został na prawej 

stronie rzeki Promnik, przez biskupa poznańskiego Łaskarza, na miejscu osady Gorczycew 

położonej na lewym brzegu rzeki Promnik ziemi stężyckiej w dawnym województwie 

sandomierskim w Małopolsce. Zakładając miasto Łaskarzew biskup przeniósł je na prawy 

brzeg Promnika, który był granicą pomiędzy Małopolską a Mazowszem, w granice swojego 

biskupstwa. Sprawa ta stała się przyczyną zatargu pomiędzy biskupstwem krakowskim a 

poznańskim. Obecnie Łaskarzew leży po obu stronach rzeki, ale dalej część na lewym brzegu 

Promnika zwana jest Gorczycewem. Łaskarzew prawa miejskie otrzymał z rąk króla 

Władysława Jagiełły w 1418, a w 2018 roku obchodziliśmy 600-lecie ich otrzymania. 

 

 
 

2.Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej mieszkańców 

 

 

Zgodnie z danymi z Ewidencji Ludności w Mieście Łaskarzew mieszka 4803 osób, w tym 

2362 mężczyzn i 2441 kobiet (stan na 31.12.2018r). W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

 

 Wiek 

przedprodukcyjny (15 

i mniej lat) 

Wiek produkcyjny  

(16-60/65 lat) 

Wiek poprodukcyjny 

(60/65 i więcej lat) 

Liczba mieszkanek 380 1463 598 

Liczba mieszkańców  415 1692 255 

 

Liczba urodzeń w 2018 r. – 54  

Liczba zgonów w 2018 r. – 53 

 

W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności miasta.  
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I. Urząd Miasta Łaskarzew 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie w roku 2018 (stan na 31.12.2018 r.) 

- 25 pracowników (pracownicy Urzędu Miasta-19, pracownicy gospodarczy -6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BURMISTRZ 

URZĄD 

STANU 

CYWILNEGO 

USC 

REFERAT INWESTYCJI, 

BUDOWNICTWA, 

GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI, 

OCHRONY ŚRODOWISKA I 

ROLNICTWA 

IBN 

 

SKARBNIK 

 

SEKRETARZ 

PEŁNOMOCNIK 

DS. INFORMACJI 

NIEJAWNYCH 

IN 

REFERAT 

FINANSOWO- 

BUDŻETOWY 

FN 

RADCA 

PRAWNY 

RP 

REFERAT 

ZARZĄDZANIA 

OŚWIATĄ 

RZO 

REFERAT ORGANIZACYJNY-  

SPRAW SPOŁECZNO-  

OBYWATELSKICH ORAZ 

 PROMOCJI MIASTA 

OR 



 

 

 

 

 

 

Miasto Łaskarzew 2018 Strona 7 

 

III. Budżet miasta   
 

1.Dochody miasta 

 

Planowane na rok budżetowy 2018 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian 

dokonywanych wciągu roku/ w wysokości 22 839 048,28 na dzień 31grudnia 2018 roku 

zrealizowane zostały w wysokości 21 914 924,21 co stanowi 95,95 %planowanych dochodów. 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% wyk 

wg Rb 

Struktura 

doch. 

Wyk. do 

doch. 

Wyk. 

ogółem w 

% 

1 Dochody ogółem 22 839 048,28 21 914 924,21 95,95 100,00 

1.1 Dochody bieżące 21 848 635,28 21 672 077,49 99,20 98,90 

1.1.1 
- dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 3 571 757,00  3 798 735,00 106,35  17,33 

1.1.2 
-  dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 113 197,56 56,60 0,52 

1.1.3 
- podatki i opłaty 2 422 184,00 2 244 537,32 92,70 28,09 

1.1.3.1   - z podatku od nieruchomości 1 340 000,00 1 263 153,04 94,27 5,76 

1.1.4 - z subwencji ogólnej 6 946 474,00 6 946 474,00 100 31,70 

1.1.5 
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 8 708 220,28 8 569 133,61 98,40 19,55 

1.2 Dochody majątkowe, w tym 990 413,00 242 846,72 24,52 1,11 

1.2.1 - ze sprzedaży majątku 283 000,00 148,72 0,00 0,00 

1.2.2 
- z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje 707 413,00 242 698,00 34,31 1,40 
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2.Wydatki 

 

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2018 

rok wynosi 26 446 520,26. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 24 125 096,83, co 

stanowi 91,22 % realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan 5 047 106,00, wykonanie na kwotę 

3 369 666,93, tj. 66 76 % planu. Wydatki bieżące: plan 21 399 414,26 wykonanie 

20 125 096,83, co stanowi 94,05 % realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia 8 345 786,81 (§ 

4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń 1 640 524,14(§ 4110, 4120), dotacje 

314 257,32, odsetki od kredytów i pożyczek 150 411,23 zł. 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% wyk 

wg Rb 

Struktura 

wyd. 

wyk. do 

wyd. 

wyk. 

ogółem w 

% 

1 Wydatki ogółem 26 446 520,26 24 125 096,83 91,22 100,00 

1.1 Wydatki bieżące, w tym: 21 399 414,26 20 755 429,90 98,04 48,67 

1.1.1 -wydatki na obsługę długu 157 000,00 150 411,23 95,80 0,62 

1.1.2 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane 10 135 144,27 9 986 310,95 98,53 41,39 

1.2 Wydatki majątkowe 2 755 494,00 1 506 162,68 54,66 12,88 

3 
Wynik budżetu -3 607 471,98 

- 

2 210 172,62 ---- ----- 

 

Miasto uzyskało dofinansowania na zakupy sprzętu i remonty w wysokości 241 708,91 zł. Z 

tych środków zakupiono i wykonano: 

- remont pompowni ścieków – dofinansowanie 230 020,00 zł  /wartość remontu 288 404,75 zł / 

- zakup wyposażenia dla OSP – 9 339,91 zł   /dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości/ 

- zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP – dofinansowanie 2 349,00 zł /wartość agregatu       

4 698,99/  
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Transport i łączność: wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg , wydatki 

inwestycyjne 

Administracja publiczna: utrzymanie Rady Miasta, utrzymanie Urzędu Miasta, promocja jst 

Bezpieczeństwo publiczne: utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

Obsługa długu: odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych 

Oświata: utrzymanie szkół i przedszkola, świetlic szkolnych 

Gospodarka komunalna: Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Gospodarka odpadami, 

Oczyszczanie miast i wsi, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta, 

Schroniska dla zwierząt, Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Kultura: Utrzymanie DPT „Bajka”, Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Kultura fizyczna: utrzymanie klubu sportowego „Promnik” 

Pomoc społeczna 
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Wydatki Miasta Łaskarzew w 2018 roku 
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3. Realizacja zadań majątkowych w 2018 roku. 

 

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 5 047 106,00 wykonanie w wysokości 

3 369 666,93 tj. 66,76% planu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki majątkowe 

stanowią 13,97 % wydatków ogółem.  

Na wykonanie zadań majątkowych miasto pozyskało środki z zewnątrz w formie dotacji oraz 

zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł. 

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

zadania 
Dofinansowanie 

1 

Dofinansowanie na zadanie pn." Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - 

Łaskarzew - Krupa do drogi Nr 801 

240 000,00 - 

2 Przebudowa drogi gminnej - ulica Jasna 551 201,09 - 

3 
Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej 

(projekt) 
5 302,50 - 

4 Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa (mapka) 13,50 - 

5 Przebudowa drogi gminnej - ulica Projektowana 237 017,32 - 

6 
Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - 

ulica Cicha 
568 531,91 - 

7 
Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - 

ulica Kolejowa (dokumentacja) 
13 407,50 - 

8 
Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - 

ulica Kopernika 
569 384,36 - 

9 
Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - 

ulica Polna 
546 630,85 98 710,00 

10 
Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew 

(remonty bieżące) 
60 955,11 - 

11 
Wykonanie monitoringu w ul. Rynek Duży w 

Łaskarzewie 
20 700,90 - 

12 

Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do 

infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu 

pieszo-rowerowego (ul. Garbarska) 

181 296,83 

101 682,44 

/wpływ środków w 2019 

r./ 

13 

Zakup, montaż i uruchomienie zegara fasadowego 

wraz z mechanizmami zegarowymi, sterownikiem, 

diodową iluminacją nocną, instalacją elektryczną na 

budynku Urzędu przy ul. Rynek Duży im. J. 

Piłsudskiego 32 

11 685,00 - 

14 Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie 77 733,11 23 742,00 

15 
Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie 

(audyt energetyczny) 
3 000,00 - 

16 Zakup wyciągu spalin dla OSP w Łaskarzewie 9 000,00 - 

17 

Dofinansowanie zadania pod nazwą: "Dostawa 

ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną 

oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby 

zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w 

Garwolinie" 

10 000,00 - 

18 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+  152 478,45 137 747,00 
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w Łaskarzewie 

19 

Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Żelechowie 

2 000,00 - 

20 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie 

(dokumentacja) 
2 013,50 - 

21 
Budowa placu zabaw w Łaskarzewie  przy ul. 550-

lecia (realizacja w 2019 roku) 
46 585,00 - 

22 Plac zabaw - "Ogrody"(realizacja w 2019 roku) 46 585,00 - 

23 Modernizacja stadionu (projekt) 5 535,00 - 

24 Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku (projekt) 4 305,00 - 

25 Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach (projekt) 4 305,00 - 

RAZEM 3 369 666,93 361 881,44 

 

 

 

 

4. Zadłużenie gminy 

 

Na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych natomiast 

zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 1 038 380,64 zł. Wykazane 

zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z 

pochodnymi wypłaconych w grudniu od których naliczono składki ZUS i podatek których 

termin płatności przypada na styczeń następnego roku, naliczonych 13-tek do wypłaty w 2019 

roku oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w 

następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na 

dzień 31.12.2018 roku wynoszą kwotę 6 668 755,80 zł. Należności wymagalne jednostki 

(sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 1 263 192,11 zł i dotyczą one 

podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, należności z tytułu opłat za 

wodę i ścieki, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 801 

700,79 zł. 

 

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (WPF) 

 

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2018 rok należy 

stwierdzić, że: 

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 21 914 924,21 zł, co stanowi 

95,95% planu rocznego. 
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2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 24 125 096,83 zł, co stanowi 91,22 % planu 

rocznego. 

3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę –782 528,02 złotych. 

4. Zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 2 500 000,00 zł, z tytułu kredytu 

5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku w stosunku do dochodów wykonanych 

wyniósł 30,43% natomiast spłaty 4,26 %.  

6. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 

2 210 172,62 zł.  

 

Kondycję finansową Miasta określa między innymi Ranking Finansowy Samorządu 

Terytorialnego w Polsce. W 2018 roku Miasto Łaskarzew zajęło 235 miejsce (przedostanie) 

wśród 236 gmin miejskich w Polsce (ranking zaprezentowany na V Europejskim Kongresie 

Samorządów w Krakowie w 2019 roku). 

 

V.  Opłaty lokalne 
 

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

 W 2018 roku w mieście Łaskarzew  do 31 grudnia 2018 r. zostały złożone łącznie 33  

deklaracje, w tym: 

 

 

 

 

 

Uzyskany  dochód  z tytułu  podatków od osób prawnych w 2018 r  wyniósł :  

 

 

 

 

 

 

 

   

Rodzaj podatku Ilość deklaracji 

Podatek od  

nieruchomości 

26 deklaracji 

Podatek leśny 4 deklaracje 

Podatek rolny od  

osób prawnych 

3 deklaracje  

Rodzaj podatku Dochód 

Podatek od nieruchomości 769 354,50 zł 

Podatek  rolny 2 801,00 zł 

Podatek leśny 10 349,00 zł 
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W 2018 r. wydano łącznie 4344 decyzje w tym: 

Rodzaj decyzji Liczba decyzji 

Decyzja w sprawie  wymiaru podatku od 

nieruchomości 

2483 szt 

Decyzja w sprawie wymiaru łącznego  

zobowiązania pieniężnego 

1323 szt. 

Decyzja w sprawie  wymiaru podatku 

rolnego 

492 szt 

Decyzja w sprawie wymiaru podatku  

leśnego 

46 szt 

 

Wysłano 395 upomnień na podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek 

rolny i leśny na kwotę 104 404,81 zł. 

Z Urzędu Skarbowego wpłynęło 4 794,50 zł. 

 

2. Opłata targowa 

Liczba umów dotyczących rezerwacji stanowisk w 2018 roku: 72 

Liczba wystawionych upomnień: 8 

Liczba wystawionych faktur z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na kwotę 25133,00zł: 

613 

 

3. Podatek akcyzowy 

W 2018 roku w mieście Łaskarzew zostało złożonych przez rolników 35 wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej.   

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysłano dwa wnioski o przekazanie 

gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i 

jego wypłatę : 

o w pierwszej turze na kwotę   9 466,93 zł 

o w  drugiej turzena kwotę   13 343,40 zł   

Łącznie  w roku 2018   na  zwrot  podatku akcyzowego dla rolników uzyskano  22 810,33 zł. 
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4. Podatek od środków transportowych 

W mieście Łaskarzew w terminie do 15 lutego 2018 roku zostało złożonych 9 deklaracji na 

podatek od środków transportowych. Podatnicy zadeklarowali  do opodatkowania  łącznie 75 

pojazdów na łączną kwotę  114 270,00 zł.  

 

 

VI. Referat Inwestycji Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 

. 

1. Zakres prowadzonych spraw 

 

W  roku 2018 wydano: 

 

- 45 wypisów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 

- 7 wypisów i wyrysów z MPZP, 

- 62 warunki technicznych włączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, 

- 63 decyzje lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym, 

- 28 decyzji o opłatach za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych, 

- 11 decyzji w sprawie naliczenia opłat rocznych za umieszczenie urządzenia obcego w pasie 

drogowym, 

- 14 opinii i zgód na budowę zjazdów z dróg gminnych 

 

W roku 2018 prowadzono: 

 

- 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętego ustawą Prawo   zamówień 

publicznych  

- 51 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie objętego ustawą Prawo zamówień 

publicznych  

 

 

2. Inwestycje zakończone w roku 2018 

 

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. Garbarska 

2. Przebudowa ul. Kopernika 

3. Przebudowa ul. Cichej 

4. Przebudowa ul. Jasnej   

5. Przebudowa ul. Projektowanej  

6. Przebudowa ul. Polnej  

7. Utworzenie klubu SENIOR+  

8. Remont pompowni „Okrąglak”  

9. Remont dachu strażnicy OSP  

10. Wyposażenie klubu Senior+ w sprzęt multimedialny  

11. Zakup 2 kpl. tablic interaktywnych dla ZS Nr 1 w Łaskarzewie  
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3. Inwestycje rozpoczęte, ale nie zakończone w 2018r 

 

1. Przebudowa ul. Konopnickiej  

2. Przebudowa ul. Zwycięstwa  

3. Budowa odcinka kanalizacji na osiedlu „Ogrody” 

 

 

4. Zasób mieszkaniowy Miasta Łaskarzew 

Łączna liczba posiadanych mieszkań wynosi: 39 

 

Rodzaj lokalu Liczba lokali w 

mieście 

Lokal socjalny 19 

Lokal 

komunalny 

8 

Lokal służbowy 12 

 

 

Liczba założonych kart kontowych w 2018 toku: 34 karty kontowe 

Kwota która wpłynęła na konto Urzędu Miasta w 2018 roku z tytułu najmu: 48 359,41zł  

Liczba wystosowanych upomnień na kwotę 4090,63 zł z tytułu zaległości za            

czynsz: 19 

Liczba wystawionych faktur: 413 

 

 

3. Ochrona środowiska - opis najważniejszych działań podejmowanych 

 w roku 2018  

 

 

a) Zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Od lipca 2013 r. miasto realizuje zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 ze zmianami) 

W 2018 roku od właścicieli nieruchomości położonych w Łaskarzewie odebrano łącznie 

706,730 Mg odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych (szczegółowe informacje zał.1) 

Na terenie Miasta Łaskarzew funkcjonuje jeden stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). W 2018 zebrano łącznie 103,010 Mg odpadów komunalnych 

(szczegóły zał.2) 

   

W dniu 23.11.2018 został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta Łaskarzew od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.” 
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Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Firmy EKOLIDER Jarosław Wyglądała 

za kwotę brutto: 1 451 520,00 zł 

 

Według stanu na koniec 2018 r. deklarację na odbiór odpadów zbieranych selektywnie 

złożyło 3912 mieszkańców, brak segregacji zadeklarowało 81 mieszkańców. Przy założeniu, 

że wszyscy mieszkańcy zapłacą, planowany dochód wyniesie w 2019 r.: 711 792,00 zł. 

Roczny koszt faktur w 2018 r. za odbiór odpadów  i koszty administracyjne to ok. 760 

980,00 zł.  

Głównym założeniem systemu jest, aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania. 

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków. 

Poważnym problemem jest spadek ilości segregowanych odpadów komunalnych, które 

firma odbierająca może bez wstępnej segregacji oddać do recyklingu. Mieszkańcy 

w znacznym stopniu uchylają się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych 

frakcji odpadów. Zbyt niski procent odzysku może doprowadzić w przyszłości do nałożenia 

na Miasto kar finansowych w związku z nieosiągnięciem poziomów odzysku. W związku 

z tym przygotowana została ulotka, która pomoże lepiej zrozumieć zasady segregacji 

odpadów.  

Od 2013 roku miasto również realizuje dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami, 

w tym celu wystawiono 27 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji, nie 

wydano decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Na koniec 2018 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły          79 

792,93 zł. W celu wyegzekwowania należności w roku 2018 wystawiono 678 wezwań do 

zapłaty zaległości oraz 59 tytułów egzekucyjnych. 

 

b) Program usuwania azbestu 

 

Rada Miasta Łaskarzew Uchwałą Nr VII/49/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku przyjęła 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na 

lata  2011-2032”.  

Miasto Łaskarzew posiadało wprowadzone wyroby zawierające azbest do Bazy Azbestowej w 

ilości 229 669 kg. Liczbę tę trzeba było jednak zaktualizować, ponieważ dotychczasowa 

inwentaryzacja nie objęła wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta 

Łaskarzew. Ponadto istniała pilna potrzeba uruchomienia sprawnie działającego systemu 

dofinansowań dla mieszkańców oraz kosztów usunięcia azbestu z ich nieruchomości – 

mieszkańcy coraz częściej pytali się w Urzędzie Miasta o możliwości w tym zakresie oraz o 

pomoc Miasta w tym zakresie. Z uwagi na powyższy fakt postanowiono zaktualizować 

inwentaryzację azbestu oraz wprowadzić wyniki szczegółowej inwentaryzacji azbestu (wraz z 

numerami działek i obrębami ewidencyjnymi) do Bazy Azbestowej, co umożliwi zbudowanie 

realnego harmonogramu usuwania azbestu z terenu Miasta Łaskarzew.  

W 2014 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz 

odpadów azbestowych na całym terenie Miasta Łaskarzew. Inwentaryzacja sporządzona była w 

formie „spisu z natury” - w celu wykonania rzetelnej inwentaryzacji każdy wyrób azbestowy 

znajdujący się na terenie Miasta Łaskarzew został spisany, poddany ocenie i następnie 

wprowadzony do Bazy Azbestowej. 

Dane z inwentaryzacji to: 
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 azbest należący do osób fizycznych – 794 762 kg; 

 azbest należący do osób prawnych – 49 058 kg. 

 

Gmina dokonywała sukcesywnie począwszy od 2011 roku likwidacji wyrobów 

zawierających azbest, w 2018r. usunięto 25, 734 Mg, koszt zadania 8.059,89 zł i dotacji 

6.447,00 zł. (Szczegóły w zał.3) 

 

c) Zapobieganie bezdomności zwierząt 

 

  Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1840) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, 

wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.   

W związku z powyższym Rada Miasta Łaskarzew Uchwałą Nr XXXV/213/2018 z dnia 28 

marca 2018 r. przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2018 rok.. 

W wyniku realizacji zadań Programu zapewniono opiekę sześciu bezdomnym psom. Koszt 

realizacji całego zadania wyniósł: 8.733,00 zł (brutto). 

 

 

d) Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 

 

W ramach procedury wynikającej z ustawy o ochronie przyrody w zakresie przyjmowania 

zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych oraz wydawania zezwoleń na usunięcie 

drzew i (lub) krzewów, do Urzędu wpłynęło 26 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób 

fizycznych oraz wydano 4 decyzje administracyjne w sprawie drzew. 

Miasto Łaskarzew uzyskało od Starosty Powiatu Garwolińskiego 11 decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew z terenów stanowiących własność miasta. W zamian za usunięte drzewa 

dokonano nasadzeń zastępczych (posadzono 10 drzew) 

 

 

2. Opis najważniejszych działań podejmowanych w roku 2018 w zakresie ładu 

przestrzennego 

 

 

a) Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem administracyjnym, 

przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten występuje w 

dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

W 2018 roku wydano: 

- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym jedna decyzja odmowna. 
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Inwestycje te dotyczyły budowy sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej.  

- 16 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 11 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczące zabudowy usługowej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy 

innej.  

 

b) Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, 

uchwalanym przez Radę Miasta, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji 

celu publicznego oraz określa w szczególności zasady i warunki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany 

jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew 

przyjęty został  Uchwałą Nr X/48/2015 4 Rady Miasta  Łaskarzew z dnia 18 września 2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew 

obejmuje obszar 33 ha. Obszar ten położony jest w zachodniej części miasta. Jego granice 

wyznaczają: od strony wschodniej ul. Polna, od strony zachodniej granica miasta, od strony 

południowej rzeka Promnik, od strony północnej – ul. Dąbrowska. 

 

 Pozostała część miasta nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(obszar około1500 ha). 

 

 

3. Opis najważniejszych działań podejmowanych w roku 2018 w zakresie infrastruktury 

komunalnej 

 

Informacja o gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Łaskarzewa wraz z 

zestawieniem kosztów i dochodów 

z gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. 

 

Od 1.01.2018 r. do 26.02.2018 r. gospodarka wodociągowo- kanalizacyjna na terenie miasta 

Łaskarzew prowadzona była przez podmiot zewnętrzny – firmę Zakład Budowy i Eksploatacji 

Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.o. (PYTEL) z siedzibą w Miętnem.  

Dnia  26.02.2018 r. z wyżej wymienioną firmą Miasto Łaskarzew rozwiązało umowę 

dzierżawy za porozumieniem stron i od dnia 01.03.2018 r. samo prowadziło gospodarkę 

wodociągowo- kanalizacyjną do dnia 15.09.2018 r. Obsługę i bieżące utrzymanie sieci  

wodociągowo- kanalizacyjnej  w tym okresie powierzono konserwatorowi firmie 

ENERGOWAC Spółka Cywilna z siedzibą w Czernidła 28, 05-420 Konstancin- Jeziorna. 

Jednocześnie miasto Łaskarzew poszukiwało kolejnego dzierżawcy sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej. W tym celu już dnia 27.02.2018 r. ogłoszono  pisemny przetarg nieograniczony 

na dzierżawę na okres lat 10 zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Miasta 

Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną  infrastrukturą techniczną, 

będących własnością Miasta Łaskarzew. Do tego przetargu nie wpłynęła żadna oferta 

przetargowa, dlatego dnia 10.04.2018 r. oraz 23.05.2018 r. ogłoszono kolejne przetargi na 

dzierżawę. Ponieważ w kolejno ogłoszonych przetargach na dzierżawę infrastruktury 

wodociągowo- kanalizacyjnej nie zgłosiła się żadna firma burmistrz Miasta Łaskarzew 

zdecydował o   zaproszeniu do rokowań w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 ust. 2 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  „dzierżawa nieruchomości 

Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą 

techniczną”.  

 Do rokowań przystąpiła firma ENERGOWAC Spółka Cywilna z siedzibą w Czernidła 28, 05-

420 Konstancin- Jeziorna. Dnia 24.09.2018 r. Miasto Łaskarzew podpisało z firmą 

ENERGOWAC umowę dzierżawy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej. 

 

1.Liczba aktywnych kartotek gospodarstw domowych  posiadających umowy lub na rzecz 

których wykonywane były usługi wynosi 1251, w tym  1347 aktywnych liczników na przyłącza
  

a) wodociągowo-kanalizacyjne -  715 

b) wodociągowe - 620 

c) kanalizacyjne - 60 

d) odbiór ścieków z szamb - 32 

2.Urząd Miasta nie prowadzi ewidencji osób w gospodarstwach domowych, ponieważ opłaty 

naliczane są z rzeczywistego zużycia wody na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych. 

3.Liczba aktywnych kartotek dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 77 

w tym 47 aktywnych liczników na przyłącza: 

a)   wodociągowo-kanalizacyjne  -  46 

b)    wodociągowe - 28 

c)    kanalizacyjne - 2 

d)   odbiór ścieków z szamba - 1 

4.Ilość zafakturowanych m
3:

 

       -  ilość dostarczonej wody do gospodarstw domowych 75 445,50 m
3
 
 

- ilość dostarczonej wody do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą –         13 

261,00 m
3 

- ilość odprowadzonych ścieków od gospodarstw domowych – 48 239,50 m
3 

       - ilość odprowadzonych ścieków od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą – 

13 318,15 m
3 

 

Łączna ilość dostarczonej wody do jednostek podległych – 2469 m
3 

, 

zaś odprowadzonych ścieków- 1986 m
3
 

(Szczegółowa informacja na temat ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do 

jednostek podległych w załączniku nr 5 

 

 

5. Przepływ wody na hydroforni na dzień 15.10.2018 r. -   112 170,29 m
3    

    Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni na dzień 15.10.2018 r. –  159 140,25 m
3 

 

 Należność wg wystawionych faktur (2845 szt.) w roku 2018 wynosi 592 229,31 zł w tym: 

a. Gospodarstwa domowe: 481 953,43 zł 

b. Firmy i osoby prowadzące działalność: 110 275,88 zł, 

 

 Wpływy na rachunek w 2018 roku wyniosły 540 956,85 zł. 

 

Zaległości z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na koniec 2018 r. wynosiły:  

 

Należność główna: 47 400,48 zł 

Odsetki: 4 738,33 zł 

Koszty upomnień: 1 090,40 zł 
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W celu wyegzekwowania należności zostało wystawionych 162 upomnienia na kwotę 

61 544,37 zł, rozłożono na raty kwotę 2 735,25 zł, a także sprawy o egzekucję zostały 

skierowane do Sądu na kwotę 9 451,61 zł, z tego wpłaty na kwotę 1 738,61. Pozostałe 

należności w trakcie realizacji 

 

 

Szczegółowe informacje dot. wydatków  związanych z funkcjonowaniem gospodarki 

wodociągowo-kanalizacyjnej w załączniku  nr  4 

 

 

VII. Oświata 
 

 

W Łaskarzewie funkcjonują 2 zespoły szkół oraz przedszkole publiczne. 

 

 Publiczne 

Przedszkole „Leśny 

Zakątek” 

Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 

Liczba uczniów 167 322 207 

Liczba oddziałów 7 21 14 

Liczba nauczycieli 20 46 29 

Liczba pracowników 

administracji 

2 3 3 

Liczba pracowników 

obsługi 

11 13 8 

Kadra kierownicza 1-dyrektor 1-dyrektor, 1-

zastępca dyrektora, 

1-kierownik 

świetlicy 

1-dyrektor, 1-

zastępca dyrektora, 

1-kierownik 

świetlicy 

 

 

 Publiczne 

Przedszkole „Leśny 

Zakątek” 

Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 

Kwota subwencji 

oświatowej 

Kwota subwencji 

oświatowej na rok 2018 

dzieci z orzeczeniem do 

kształcenia specjalnego – 

258.594,00  i na dzieci 

sześcioletnie – 19.837,00 

Kwota  z Kuratorium 

Oświaty w Warszawie na 

dzieci w wieku 2,5 – 5 lat 

– 238.575,81 

 

2.989.907,00zł 1.798.376,00zł 

Środki dołożone z 

Urzędu Miasta 

1.267.557,87zł 1.289.573,72zł 1.074.503,68zł 
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VIII.  Działalność Rady Miasta 
 

 

Liczba posiedzeń Rady Miasta w 2018 roku: 13 posiedzeń  

Liczba posiedzeń Komisji połączonych Rady Miasta: 13 posiedzeń  

Łączna liczba uchwał: 69 

 

 

W 2018 roku Rada Miasta  podjęła uchwały strategiczne w sprawie:  

 

o kredytu na pokrycie deficytu  

o pożyczki z WFOŚiGW 

o zmian w budżecie miasta na rok 2018 

o zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2027 

o udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu – dofinansowanie do 

zadania „Przebudowa drowi powiatowej Nr1345 – Pilczyn-Łaskarzew-Krupa” 

o udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu – dofinansowanie do zakupu 

samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – Terapia zajęciowa w 

Żelechowie 

o Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew w 2018r 

o podatków i opłat lokalnych na 2019rok 

o budżetu miasta na 2019rok 

o Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027 

o Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019rok 

o Program Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 

o Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w                     

domu” na lata 2019-2023 

o Plan Pracy Rady Miasta Łaskarzew na rok2019 

o Plan Pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na rok 201 

 

 

VIII. Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami zewnętrznymi 
 

1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 

 

- Urząd Miasta Łaskarzew współpracował w 2018 roku z różnymi organizacjami                              

i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta przy organizacji różnych imprez i 

uroczystości, m.in.: Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów, 

Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Serbianki, Kołem Wędkarskim,  Polskim Związkiem 

Hodowców Gołębi Pocztowych, Łaskarzewskim Klubem Sportowym „Promnik”. 

Stowarzyszeniem Centrum Integracyjno-Animacyjnym 

 

- w dniu 01 lutego 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania publicznego pod nazwą: 
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„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Łaskarzew w roku 2018” z 

Łaskarzewskim Klubem Sportowym „Promnik”, kwota dofinansowania 95 000,00 zł. 

Klub rozliczył się z przyznanej dotacji. 

- w terminie 05 grudnia 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018r.prowadzone były konsultacje 

społeczne Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne 

uwagi. 

 

 

 

2. Informacja  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łaskarzewie 

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łaskarzewie funkcjonuje 

na podstawie:  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwały Rady 

Miasta w Łaskarzewie nr XLIV/216/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, Zarządzenia nr 20/2011 Burmistrza Łaskarzewa z dnia 06 czerwiec 2011 r. w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łaskarzewie. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji i ochrony 

zdrowia.  

W 2018 roku odbyło się 20 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2018roku prowadzono 

procedurę Niebieskiej Karty w 25 rodzinach , gdzie procedury wszczęte w 2018 roku 

dotyczyły 13 rodzin, a wszczęte we wcześniejszym okresie 12 rodzin. Zakończenia procedur 

nastąpiło w 7 rodzinach. Dziesięć rodzin, w których prowadzona była procedura Niebieskiej 

Karty, zostało objętych świadczeniami finansowymi ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łaskarzewie, a 3 osoby odbyły leczenie na oddziale odwykowym.  

 

 

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Na pomoc społeczną przeznaczono: plan ogółem –  1 047148,00zł, wykonanie 980609,71zł, z 

tego wydatki na zadania zlecone – plan 57155,00 zł, wykonanie 57153,79zł. 

Opłata za pobyt 5 osób starszych w domach pomocy społecznej -  wydatki na kwotę 

109 259,67zł. W przypadku jednej osoby jest to opłata zastępcza pokrywana w całości przez 

dzieci. Wydatki  na  składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń 

pielęgnacyjnych i innych świadczeń z pomocy społecznej - plan 32 580,00zł, wykonanie 

32 029,65zł.  Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w wysokości 32 029,65 zł.  

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki 

okresowe kwotę 149 500,00zł wydatkowano 141 342,98 zł. Wydatki związane z wypłatą 

zasiłków okresowych na kwotę 42758,75zł, w tym z dotacji  30 000,00zł oraz wypłatę zasiłków 

celowych jednorazowych na kwotę 98584,23 zł dla 118 osób.  Są to środki przeznaczone na 

zakup żywności, opału, leków, odzieży w tym pokryto również koszty związane z pogrzebem 

na kwotę – 2 250,00zł. 
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Dodatki mieszkaniowe - Plan 7 585,00zł, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych wyniosła  4831,30 zł w tym  wydatki na dodatek energetyczny z zadań 

zleconych  kwota  384,65 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 184 426,96 zł, z 

tego wydatki na kwotę  184426,96 zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych.  

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 322 306,94zł, w tym  wynagrodzenia 

pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 911,42zł oraz pozostałe 

wydatki na zakup materiałów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, 

szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 32 652,56zł oraz odpis na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 4 742,96 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 

87 100,00zł zostały sfinansowane z dotacji  na dofinansowanie  zadań własnych. 

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. 

Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 18 podopiecznymi. 

Koszt utrzymania usług za rok 2018 r wyniósł  85 834,21zł, w tym pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób - wykonanie 39 750,00zł.w ramach zadań 

zleconych. Pomoc w zakresie dożywiania – plan  100 600,00zł, wykonanie  100 578,00zł. W 

ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na: Pogram  „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania, w  tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej na kwotę 32 067,00zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 8 

496,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 60 015,00zł.   

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 47 370,00 zł. wykonanie 

44 903,00 zł, stypendia dla uczniów.  

Na pomoc rodzinie zaplanowano  ogółem 6 026 138,00zł wykonanie 5 987 336,79zł co 

stanowi 99,36 % realizacji planu, w tym wykonanie zadań zleconych 5 966 463,25zł. 

Świadczenie wychowawcze– plan wydatków 3 639 558,00zł wykonanie na kwotę                          

3 639 557,39zł, tj. 100% realizacji planu -  wydatki związane z wypłatą świadczeń 

wychowawczych 500+ - wydano kwotę 3 584 970,39zł, koszty obsługi 54 587,00zł. w całości 

sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego - wydatki na kwotę  2 116 835,63 zł,  w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 

kwotę  2 090 775,69 zł. W roku 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 727 

341,69zł, fundusz alimentacyjny – 190 250,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 113 786,71 zł. Wydatki związane z 

zatrudnieniem –  2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za 

nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 

85 457,23zł, w tym zadania własne – 26 059,94zł. Wydatki związane z realizacją  Karty Dużej 

Rodziny – plan 107,00zł – wykonanie 106,38zł tj. 99,42% realizacji planu, sfinansowano z 

dotacji na zadania zlecone. Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę189 986,71 zł. w tym na 

program Dobry Start wydano178 870,00zł. z dotacji na zadania zlecone, z własnych zadań 

236,77 zł. Asystent rodziny – 9630,40zł. w tym kwota środków przekazana z dofinansowania -

2 198,00zł.Na Placówkę Wsparcia Dziennego wydano kwotę 1 249,54 zł. Rodziny zastępcze – 

wydatki na kwotę 15 229,14zł. Placówki opiekuńczo-wychowawcze– wydatki na kwotę 

25 621,54 zł 
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4. Informacja z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie za rok 2018. 

 

W skład Komisji wchodzą: Pracownik. Urzędu Miasta, pedagodzy szkolni, policjant, 

przedstawiciel grup AA. 

Zadania i harmonogram przyjęty w ramach zatwierdzonego projektu Miejskiego Programu 

Profilaktyki zrealizowano zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawno-

organizacyjnymi, wytycznymi PARPA, jak również możliwościami finansowymi (jedynym 

źródłem finansowym są opłaty z tytułu zezwoleń stałych i jednorazowych).  

Łączna liczba zezwoleń  uprawniających do sprzedaży  napojów alkoholowych, ważnych w 

2018r. wynosiła na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 25, i do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne ) 7. 

Na stałe wpisał się w działalność  punkt doradczo - terapeutyczny (funkcjonujący od 2008r) 

Komisja aktywnie  współpracuje z grupami samopomocowymi AA i AL.-ANON,  jak również 

z miejscowym Posterunkiem Policji, Szkołami ( również wsparcie finansowe w 

przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły w ramach realizacji szkolnych programów W 

2018 roku zorganizowano wyjazdową  kolonijną akcję letnią  do Mielna połączoną  

profilaktyką objęto 33 dzieci wytypowanych z ZS Nr.1 i 2, z zimowiska w Ustrzykach Dol. 

skorzystało 20 uczestników. Wzorem lat ubiegłych zostały zorganizowane w okresie letnim 

wakacje w mieście w miesiącu lipcu dla 100 uczestników dwie grupy po 50 osób (koszt na  

uczestnika ok.300 zł), oraz Ferie zimowe w mieście w miesiącu lutym dla 50 uczestników 

(koszt na osobę ok.150 zł). Oba przedsięwzięcia przeprowadzono przy aktywnym współudziale 

Szkół, DPT „BAJKA” , świetlicy środowiskowej, OSP, Policji, Urzędu Miasta,  stow. CIA, 

Biblioteki Publicznej, ŁKS Promnik, Koła Gospodyń  i wolontariuszy.  W roku 2018 zostały 

zorganizowane  3 wyjazdowe spotkania seminaryjne i profilaktyczne w tym, wyjazd na 

program NIEĆPA dla 40 osobowej grupy młodzieży i szkoleniowe dla 30 osobowej grupy 

dorosłych, jak również dla 20 uczestników seminarium profilaktyczno-informacyjnego 

Członkowie komisji aktywnie współuczestniczyli w organizowanym wspólnie z innymi 

organizacjami  już od ponad 20 lat biegu w dniu 3-go maja (bieg pod hasłem:  trzeźwy bo 

sprawny- sprawny bo trzeźwy). Aktywnie współpracowaliśmy z Placówką wsparcia dziennego 

dzieci i młodzieży w siedzibie D.P.T „BAJKA” Dużą popularnością cieszą się spotkania w 

ramach tzw. „Kinoterapii” z wykorzystaniem Sali kinowej i jej zasobów filmowych KINA za 

ROGIEM, które aktywnie współfinansujemy ze środków przeznaczonych na profilaktykę.  

Łączna wartość środków finansowych planowanych na realizację Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla 

miasta Łaskarzewa na 2018r z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w roku 2018  wynosiła 90 132 zł, natomiast wydatkowano  kwotę 81 

501 zł. na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (różnica to środki niewykorzystane przeniesione na  następny rok). 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację  Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

Łaskarzewa w 2018r – załącznik nr 6 
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5. Sprawozdanie z działalności za rok 2018 Domu Pracy Twórczej „Bajka” 

 

W Domu Pracy Twórczej „Bajka” w 2018 roku organizowane były stałe warsztaty  artystyczno 

– plastyczne. Organizowane były zajęcia własnoręcznego wykonywania  upominków z okazji 

walentynek, mikołajek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca. Odbywały się dla dzieci 

i dorosłych dekoracji warsztaty wielkanocne (ceramika, decoupage, pisanki, palmy 

wielkanocne), bożonarodzeniowe (ceramika, decoupage, dekoracje z opłatka, świece wigilijne, 

zawieszki, dekoracje ze sklejki i z wikliny).  W czasie ferii zimowych                        i wakacji 

czas wolny dzieci miały zagospodarowany dzięki uczestnictwu w akcji Ferie i Lato z Bajką, 

były to warsztaty artystyczno-plastyczne i taneczne. Po raz siódmy „Bajka” była  inicjatorem i 

organizatorem Orszaku Trzech Króli, połączony on został z wycieczką integracyjną 

uczestników do TVP oraz pijalni czekolady Wedel.  Z okazji 600-lecia miasta Łaskarzew 

zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego: warsztaty ceramiki, warsztaty słomiarskie, 

warsztaty wikliniarskie, konkurs na komiks oraz obchody Dnia Miasta. Ponadto w omawianym 

okresie mieszkańcy mogli uczestniczyć: w koncercie pt. „Najpiękniejsze melodie filmowe i 

musicalowe”, spotkaniu z okazji Dnia Kobiet (projekcja filmu i słodki poczęstunek), koncercie 

z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości, spotkaniu rodzinnym z okazji Dnia Dziecka 

(zabawy animacyjne dla dzieci, pokaz baniek mydlanych i słodki poczęstunek) oraz spotkaniu 

z pisarką  i podróżniczką Anną Jaklewicz. 

 

 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

W roku 2018 biblioteka przeprowadziła szereg inicjatyw związanych z popularyzacją książek i 

pozyskiwaniem nowych czytelników, a mianowicie zorganizowała : 

- Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta” - czytanie   opowiadania  Zofii Staneckiej i   

Marianny  Oklejak  pt.: „ Basia i biblioteka” oraz  bajek Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, 

prezentacja zbiorów, warsztaty plastyczne , rysunki, konkursy literackie, zgadywanki, 

kolorowanki, quizy, przybliżenie historii odzyskania niepodległości w związku z rocznicą 100-

lecia, sporządzanie biało-czerwonych kotylionów, projekcja    filmu „Tarapaty”, „ malowanie 

buziek”,  słodki poczęstunek – uczestniczyło około 29  osób.                                                                                                                         

- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 12 recytatorów,                                                                                                                             

- 1 konkurs literacki „ Czytam bo...” udział wzięło 42 uczniów, 

- 1 spotkanie w ramach  „ XVII Tygodnia Czytania Dzieciom”  uczestniczyło  15 osób,                                                                                                                                                                     

- 1 zajęcia w projekcie „ Wakacje 2018” –  czytanie bajek, wymyślanie i  tworzenie własnego 

bohatera i opowiadanie jego historii przez każdego uczestnika - udział wzięło  12 dzieci ,                                                                        

- Akcję „Uwolnij książkę - książka za książkę”,                                                                                     

- Kiermasz książek, 

- 25  wystawek tematycznych,                                                                                    
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7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 

W 2018 roku OSP w Łaskarzewie liczyła 91 druhów i druhen, w tym: 

Mężczyźni: 82 

Kobiety: 9 

 

Liczba wyszkolonych strażaków ratowników: 42 

Wyszkoleni w roku sprawozdawczym: 3 

 

Działania OSP:  

Rodzaj wyjazdu Ilość wyjazdów Ilość ratowników 

Pożary 34 170 

Wypadki drogowe 6 30 

Wichury 21 105 

Inne 55 275 

 

 

9.Prace wykonywane przez skazanych 
 

 Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 

r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 98, poz. 634) uwzględniając opinię Prezesa Sądu 

Rejonowego w Garwolinie znak A-0271-44/17 z dnia 17 października 2017 r. oraz z dnia 12 

października 2018 r dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Garwolinie w zakresie 

wykonywania pracy przez skazanych został wyznaczony przez Burmistrz Miasta Łaskarzew 

Urząd Miasta Łaskarzew z siedzibą w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J.Piłsudskiego 32, 

jako podmiot, w którym może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna dla 20 skazanych w wymiarze do 180 godzin dla jednego skazanego. 

   W ramach skierowań z Sądu Rejonowego w Garwolinie w roku 2018 pracę wykonywało 103  

(skierowanych było  162). Skazani wykonywali proste prace porządkowe na terenie miasta 

Łaskarzew pod nadzorem i kontrolą pracowników gospodarczych miasta. 

 

 

10.Prace wykonywane przez pracowników gospodarczych 

 

 Pracownicy gospodarczy w  ramach swoich codziennych obowiązków wykonują prace 

dotyczy to min. prac porządkowych na ulicach (których mamy niemal 28 km) i placach 

miasta ze szczególnym uwzględnieniem tzw. reprezentacyjnych (najczęściej uczęszczanych i 

użytkowanych) dotyczy to takich jak min.: Rynek Duży, ul. Alejowa i Alejki, Kolejowa itd. 

W ramach tych prac wykonują koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i roślin, nasadzenia, 

zamiatanie i usuwanie nieczystości , opróżnianie koszy itp. Innym zadaniem wykonywanym 
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cyklicznie jest wywóz nieczystości z nieskanalizowanej części miasta oraz Zespół Szkół Nr. 2 

w Łaskarzewie we wtorki, od mieszkańców indywidualnych w  środy, jak również obsługa 

targowiska w każdy piątek i wtorek. W 2018 roku w miesiącach styczeń , luty, marzec do 

połowy kwietnia przeprowadzono przycinanie koron drzew na wszystkich ulicach miasta jak 

również częściowo na drogach powiatowych. W ramach dosadzenia drzew uzupełnianych po 

wycinkach posadzono 15 drzew na ul. Nadrzecznej. W miesiącach kwiecień – maj 

prowadzono pozimowe oczyszczanie ulic i chodników według grafika. Koszenie traw 

wykonywane jest na placach i ulicach jak również placach zabaw i terenach publicznych w 

okresie od maja do października. W sezonie zimowym prowadzone jest tzw. utrzymanie i 

przejezdność ciągów komunikacyjnych które rozpoczyna się  rozwiezieniem i wypełnieniem 

piaskiem skrzyń w newralgicznych punktach od miesiąca listopada do marca, jak również 

usuwanie śniegu i posypywanie gołoledzi piaskiem. W okresie przygotowań do przeglądu 

akordeonistów  oraz dni miasta i dożynek powiatowych oczyszczono i przygotowano Alejki i 

boisko przy Hydrotexie. W ramach bieżącej renowacji dróg gruntowych wypełniono ubytki w 

ul. Piaskowa, Konopnicka, Andersa, Biała, Cmentarna i inne. Przez cały rok utrzymywana 

jest  w sprawności kanalizacja burzowa z ulicy Garwolińskiej do zbiornika p.poż. na 

Kępkach.  

      Prace wykonuje zespół pracowników w liczbie 6 w tym 1 brygadzista i 2 pracowników z 

uprawnieniami do prowadzenia ciągnika. Sprzęt jakim dysponują pracownicy to 2 ciągniki 

niemal 30 letnie , 1 przyczepa ciągnikowa ,1 przyczepka mała , rozrzutnik do nawozu (sprzęt 

zimowy), zagęszczarka do prac ziemnych. Proste urządzenia i narzędzia typu łopaty, 

wiertarki, piły, kosiarki itp.. Dysponujemy dobrym zapleczem garażowym i socjalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie raportu: 

Pracownicy Urzędu Miasta, DPT Bajka, Biblioteki, MOPS, OSP pod kierunkiem Sekretarza 

UM P. Henryka Dąbrowskiego i Burmistrza Miasta P. Anny Laskowskiej 
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IX. Załączniki 
 

 Załącznik nr 1 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 

odpadów komunalnych
 

[Mg] 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury 

79,550 
 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

42,450 
 

15 01 04 Opakowania z metali 0,870  

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

19,500 
 

15 01 07 Opakowania ze szkła 60,000  

16 01 03 Zużyte opony 3,140  

20 01 01 Papier i tektura 28,450  

20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony 

0,030 
 

20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,540  

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,510  

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,550  

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób 
selektywny 

12,400  

20 02 01 Opady ulegające 
biodegradacji 

41,440  

20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

4,980  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

391,720  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,000  

20 03 99 Odpady komunalne 
niewymienione w innych 
podgrupach 

0,600  

SUMA 706,730  

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 

z wyłączeniem odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 
706,730 
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Załącznik nr 2 

 

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w PSZOK  

Adre

s 

punk

tu 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych
7) 

[Mg] 

 

Miejski
e 
Targow
isko 08-
450 
Łaskarz
ew 
(działka 
o 
numerz
e 
ewiden
cyjnym 
904) 

 

16 01 03 Zużyte opony 7,910  

17 01 07 Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

28,720  

17 09 04 Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

22,550  

20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony 

3,820  

20 01 32 Leki inne niż wymienione 
w 20 01 31 

0,010  

20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

5,200  

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

6,840  

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

27,960 
 

SUMA 103,010  
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Załącznik nr 3 Ilość usuniętego azbestu w latach 2011-2018 

 

 

Rok Ilość usuniętego 

azbestu 

Koszt zadania Dotacja z WFOŚiG 

oraz NFOŚiGW w 

Warszawie 

2011 r. 46,187 Mg 22.974,54 zł 22.974,54 zł; 

2012 r. 14,820 Mg 7.379,10 zł 7.379,10 z 

2014 r. 

 

35,364 Mg 14.469,00 zł 5.064,00 zł oraz 

7.234,00 zł; 

2014 r. 15.400 Mg 5.892,48 zł 5.008,00 zł; 

2015 r. 38,822 Mg 13.109,79 zł 4.719,52zł oraz 

6.422,48zł 

2016 r. 25,329 Mg 8.803,95 zł 7.483,00 zł 

 

2017 r. 38,990 Mg 

 

12.632,76 zł 4.719,52 zł oraz 

6.422,48 zł; 

2018 r. 25,734 Mg 8.059,89 zł 6.447,00 zł. 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 Szczegółowe informacje dot. wydatków  związanych z funkcjonowaniem 

gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej  

 

  WYDATKI wodociąg kanalizacja Razem wod-kan 

1 

Koszty administracyjne /wynagrodzenia z 

pochodnymi, licencje oprogramowania, 

tonery, papier, poczta, telefon/ 66 407,45 66 407,45 132 814,90 

2 Konserwacja  90 111,52 90 111,51 180 223,03 

3 Wymiana i plombowanie wodomierzy  85 448,10 0,00 85 448,10 

4 Energia 56 614,65 148 604,55 205 219,20 

5 Badania wody i ścieków 3 105,75 2 337,00 5 442,75 

6 Nadzór techniczny 6 219,78 6 219,78 12 439,56 

7 Monitoring 0,00 1 107,00 1 107,00 

8 Opłata za korzystanie ze środowiska 13 835,00 11 974,00 25 809,00 

9 

Koszty przetargów wod-kan /ekspertyza, 

ogłoszenia/ 741,13 741,13 1 482,26 
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10 Remonty i bieżące naprawy w tym: 22 927,20 0,00 22 927,20 

  wymiana zdroju i hydrantów 20 030,55 0,00 20 030,55 

  przebudowa zestwu wodomierzowego 2 896,65 0,00 2 896,65 

11 Paliwo do ciągnika  0,00 864,92 864,92 

12 Naprawa ciągnika 0,00 772,30 772,30 

13 Koszty postępowania egzekucyjnego 5 223,98 5 223,98 10 447,96 

14 Osuszenie i odwodnienie przy kolektorze   225 000,00 225 000,00 

15 Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody 29 074,74 0,00 29 074,74 

  RAZEM wydatki z VAT 350 634,56 559 363,62 909 998,18 

  Spłata pożyczek WFOŚiGW   350 984,00 350 984,00 

  Spłata odsetek   51 619,76 51 619,76 

  WYDATKI OGÓŁEM z VAT 350 634,56 961 967,38 1 312 601,94 

 

 

Załącznik nr 5 Ilość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków w jednostkach  podległych 

 

 

 

Jednostka podległa 

Ilość dostarczonej 

 wody,  

Ilość 

odprowadzanych 

ścieków 

Budynek UM, UG, SPZOZ, 

MOPS 

325 m
3    

  325 m
3 

 

OSP 235 m
3
  235 m

3 

 

Zespół Szkół nr 1 721 m
3
 721 m

3
 

Zespół Szkół nr 2 483 m
3
 0 m

3
 

Przedszkole 632 m
3
 632 m

3
 

Budynek ZGK 11 m
3
 11 m

3
 

Hala sportowa 46 m
3
 46 m

3
 

Targowisko miejskie 16 m
3
 16 m

3
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Załącznik nr 6 Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację  Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla 

miasta Łaskarzewa w 2018r  

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wydatkowana 

kwota 

uczestnicy uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wyjazdowe kolonie w 

Mielnie 

23100 33 dzieci  

2 Wyjazdowe ferie w 

Ustrzykach Dol. 

14900 20 dzieci  

3 Wakacje w mieście 14438,5 100 dzieci 2 grupy 

4 Ferie w mieście 5947 50 dzieci  

5 Kino za rogiem 960 Wakacje ferie 

grupy szkolne 

Opłata za filmy 

6 Działalność grup AA i Al.-

anon 

3990 grupa Wyjazdy, 

spotkania, 

rocznica 

7 Działania w ramach ZS.nr.1 2250 licealiści Nauka pływania   

8 Działania w ramach   ZS nr 

2 

1900 Uczniowie 

szkoły 

Spotkania, 

wyjazdy, 

szkolenia 

9 Szkolenie sprzedawców 645 sprzedawcy Zgodnie z listą 

10 Miting i występy (Farna) 2050 40 dzieci  ZS nr.1 i 2 

11 Miting i występy 

(Markowska) 

3260 60 osób Uczestnicy 

wydarzenia 

12 Ekspertyza sądowa 422 1 osoba  Zgłoszenie  

13 Diety komisji 2280 5 4 spotkania  

14 Delegacje  196 5 Wyjazd na 

szkolenie 

15 Punkt Terapeutyczny 6160 30 osób  

16 Dzień Kobiet 460 Spotkanie w 

Bajce 

Uczestnicy 

wydarzenia 

17 Polisy ubezpieczeniowe 360 Bieg 3 

maj,Pójdę w 

nocy mrok 

Uczestnicy 

wydarzenia 

 Razem  83318,50  

 

 

 

 

 

 

 

 


